
РЕГИСТРАЦИОНА
ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ
ПОДАТАКА О 
ПРЕДУЗЕТНИКУ

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА КОГА СЕ ПРОМЕНА ТРАЖИ

Матични број под којим предузетник обавља делатност (радње)

Пуно пословно име под којим предузетник обавља делатност

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву подноси: Предузетник Пуномоћник Ортаци или ортак овлашћен за заступање

ИЗЈАВА:

               _______________________________________________________

Потписом  гарантујем  за  тачност  података унетих  у регистрациону   пријаву 
сходно одредби члана 78. Закона о регистрацији  привредних  субјеката којом
је прописана казна затвора од три месеца до пет година за лице које Регистру
пријави  неистинит  податак  или  достави  лажни  или  преиначени   документ.

Потпис подносиоца регистрационе пријаве       М.П.

Пословођа

Трг Николе Пашића бр. 5
11000 Београд, Република Србија
Инфо центар +381 11 202 33 50
e - mail : preduzetnici@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs 

Адреса
општинаместо

улица број

Име и презиме

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНО ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА / ЗАКЉУЧКА

Лично у Београду, у седишту Агенције за привредне регистре

Поштом на адресу подносиоца пријаве

Лично у општинској канцеларији

Лично у организационој јединици Агенције за привредне регистре

Уз регистрацону пријаву промене прилаже се и доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података о предузетнику.
НАПОМЕНА:

ВРСТА ПРОМЕНЕ

Пријава почетка обављања делатности (додатак 01)

Лични подаци о предузетнику, ортацима или пословођи (име, презиме, ЈМБГ, бр. пасоша за страна лица) (додатак 02)

Назив, делатност као део пословног имена, пословно седиште, претежна делатност, скраћено пословно име,
регистарска ознака возила за предузетника који обавља такси делатност  (додатак 04)

Период на који се предузетник региструје (додатак 08)

Пословођа и / или ортак овлашћен за заступање (додатак 05)

Простор ван пословног седишта (додатак 06)

ПИБ, рачун у банци, контакти (додатак 09)

Забележба (додатак 10)

Привремени престанак обављања делатности (додатак 07)

Подаци о ортацима који иступају и / или приступају (додатак 03)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

КОНТАКТИ (попунити ради остваривања лакше комуникације са Агенцијом за привредне регистре)

Телефон 1 Телефон 2 Е-пошта



ДОДАТАК 01:
ПРИЈАВА ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Пријављујем почетак обављања делатности

Као датум почетка обављања делатности регистроваће се датум доношења решења

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ДОДАТАК 02:
ЛИЧНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ, ОРТАЦИМА ИЛИ 
ПОСЛОВОЂИ 

ПРОМЕНА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕТНИКА, ОРТАКА ИЛИ РЕГИСТРОВАНОГ ПОСЛОВОЂЕ

НОВО ПОСЛОВНО ИМЕ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ПРОМЕНАМА

Име и презиме

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Име и презиме

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Предузетника Ортака Регистрованог пословођу

ДОСАДАШЊИ ПОДАЦИ

НОВИ ПОДАЦИ

Промена личних података се тражи за:

Број пасоша
Држава издавања

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ДОДАТАК 03:
ОРТАЦИ КОЈИ ИСТУПАЈУ 
И / ИЛИ ПРИСТУПАЈУ

ПОДАЦИ О ОРТАЦИМА КОЈИ ИСТУПАЈУ

НОВО ПОСЛОВНО ИМЕ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ПРОМЕНАМА

1.

2.

Потпис ортака који иступа

Потпис ортака који приступа

Име и презиме

Број пасоша

Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Потпис ортака који иступа

Име и презиме

Број пасоша

Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Име и презиме

Број пасоша

Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

ПОДАЦИ О ОРТАЦИМА КОЈИ ПРИСТУПАЈУ

2.

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:

Адреса
општина

број

место

улица
(није предмет 
регистрације)

Потпис ортака који приступа

Име и презиме

Број пасоша

Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

1.

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

Адреса
општина

број

место

улица
(није предмет
регистрације)



ДОДАТАК 04:
НАЗИВ, ДЕЛАТНОСТ КАО ДЕО ПОСЛОВНОГ ИМЕНА,
ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ, ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ, 
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ, РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА ВОЗИЛА 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉА ТАКСИ ДЕЛАТНОСТ

НОВ НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА (није обавезан елемент)

НОВА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕТНИКА КАО ДЕО ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

НОВО ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

НОВА ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕТНИКА

НОВО ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ПРОМЕНАМА 

Пуно пословно име садржи: име оснивача - предузетника, ознаку Предузетник или ПР или Ортаци или ОР,
делатност, назив (није обавезан елемент) и пословно седиште:

Шифра делатности Опис делатности

ПРОМЕНА РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ ВОЗИЛА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉА ТАКСИ ДЕЛАТНОСТ

Брише се регистарска ознака 
такси возила:

Уписује се регистарска ознака
такси возила:

НОВО СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА (није обавезан елемент)

Адреса
општинаместо

улица број

Унети само једну делатност у складу са Законом о класификацији делатности и о Регистру јединица разврставања

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ДОДАТАК 05 :
ПОСЛОВОЂA И / ИЛИ ОРТАК
ОВЛАШЋЕН ЗА ЗАСТУПАЊЕ

БРИШЕ СЕ ПОСЛОВОЂА

Име и презиме

 за страно физичко лице

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Име и презиме

 за страно физичко лице

Број пасоша Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Име и презиме

 за страно физичко лице

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

Име и презиме

 за страно физичко лице

Број пасоша
Држава издавања

 за домаће физичко лице

ЈМБГ
(јединствени матични

 број грађана)

УПИСУЈЕ СЕ ПОСЛОВОЂА

БРИШЕ СЕ ОРТАК ОВЛАШЋЕН ЗА ЗАСТУПАЊЕ

УПИСУЈЕ СЕ ОРТАК ОВЛАШЋЕН ЗА ЗАСТУПАЊЕ

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

за страно физичко лице (или избеглицу)

(или избегличке
легитимације)

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ДОДАТАК 06:
ПРОСТОР ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
У ПРОСТОРУ ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА И / ИЛИ РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА
ВОЗИЛА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉА ТАКСИ ДЕЛАТНОСТ

ПРОМЕНА ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ У ВЕЋ РЕГИСТРОВАНОМ ПРОСТОРУ ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА

Адреса простора ван
пословног седишта

место општина

Брише се регистрована
 шифра делатности

Уписује се нова
шифра делатности

БРИШУ СЕ СЛЕДЕЋИ ПРОСТОРИ ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА

УПИСУЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ ПРОСТОРИ ВАН ПОСЛОВНОГ СЕДИШТА       

опис делатностишифра делатности

Регистарска ознака возила
(само за делатност такси превоза)

место

улица

општина

број

опис делатностишифра делатности

Регистарска ознака возила
(само за делатност такси превоза)

место

улица

општина

број

Адреса простора ван
пословног седишта

Адреса простора ван
пословног седишта

опис делатностишифра делатности

Регистарска ознака возила
(само за делатност такси превоза)

место

улица

општина

број

опис делатностишифра делатности

Регистарска ознака возила
(само за делатност такси превоза)

место

улица

општина

број

Унети само једну делатност у складу са
 Законом о класификацији делатности и

о Регистру јединица разврставања

Унети само једну делатност у складу са
 Законом о класификацији делатности и

о Регистру јединица разврставања

Адреса простора ван
пословног седишта

Адреса простора ван
пословног седишта

1.

2.

1.

2.

Опис нове шифре делатности:

Уписује се регистарска ознака возила
(само за делатност такси превоза)

улица број

Брише се регистарска ознака возила
(само за делатност такси превоза)

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ДОДАТАК 07:
ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

До поновне пријаве наставка 
обављања делатности

Датум од ког ће обављање делатности бити привремено прекинуто:

Датум до ког ће обављање делатности бити привремено прекинуто:

Предузетник је дужан да регистрациону пријаву привременог престанка обављања делатности поднесе Регистру 
привредних субјеката најкасније даном привременог престанка обављања делатности, а регистрациону пријаву 
наставка обављања делатности најкасније у року од три дана од дана наставка обављања делатности.

 

или

дан месец година

дан месец година

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ПРОМЕНА ПОДАТАКА О ВРЕМЕНУ НА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК РЕГИСТРОВАН

Брише се:

ДОДАТАК  08:
ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК РЕГИСТРУЈЕ

Предузетник се региструје на одређено време до

Уписује се:

Предузетник се региструје на одређено време до

Предузетник се региструје на неодређено време

НАПОМЕНА:
Уколико се предузетник региструје на неодређено време, сматраће се да је одустао од регистрационе 
пријаве брисања предузетника из Регистра привредних субјеката.

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:

дан месец година

дан месец година



ДОДАТАК 09:
ПИБ, БРОЈ РАЧУНА У БАНЦИ, КОНТАКТИ

БРИШЕ СЕ

УПИСУЈЕ СЕ

Телефон 2

ПИБ

Бројеви рачуна у банкама: 1.

2.

3.

ПИБ

Бројеви рачуна у банкама: 1.

2.

3.

Телефон 1

Е - пошта

Факс

Интернет адреса

БРИШЕ СЕ

Телефон 2

Телефон 1

Е - пошта

Факс

Интернет адреса

УПИСУЈЕ СЕ

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:



ДОДАТАК  10:
УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ

ПОДАЦИ О АКТУ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ТРАЖИ УПИС ЗАБЕЛЕЖБЕ

ТЕКСТ ЗАБЕЛЕЖБЕ:

ТЕКСТ ЗАБЕЛЕЖБЕ:

Предузетник је дужан да сваку промену регистрованих података пријави Регистру.
Промена регистрованих података производи правно дејство од дана доношења решења.

НАПОМЕНА:

ПОДАЦИ О АКТУ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ТРАЖИ БРИСАЊЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ

Врста акта

Орган који је донео акт

Пословни број под којим је акт донет

Други основ по ком се тражи упис забележбе

Датум доношења акта

Врста акта

Орган који је донео акт

Пословни број под којим је акт донет

Други основ по ком се тражи упис забележбе

Датум доношења акта
дан месец година

дан месец година
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